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Projektas PASAŽAS baigė savo kelionę! 

 “PASAŽAS – KELIAS NUO PRIĖMIMO Į UGDYMĄ  “(“PASSAGE - PEDAGOGIES OF PASSING FROM 

RECEPTION TO EDUCATION” ) - DVEJŲ METŲ PROJEKTAS, FINANSUOJAMAS EUROPOS SĄJUNGOS 

PROGRAMOS „ERASMUS +“, KURIO TIKSLAS YRA SUKURTI NOVATORIŠKUS IR TIKSLINGUS METODUS, 

PADEDANČIUS UŽTIKRINTI NAUJAI ATVYKUSIŲ VAIKŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ EFEKTYVESNĮ INTEGRACIJOS Į 

MOKYKLOS APLINKĄ  PROCESĄ .  

 Gebėjimų stiprinimas ir bandomosios veiklos 

2023 m. sausio mėn. baigiantis PASAŽAS projektui, projekto partneriai Slovėnijoje, Kipre, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje 

ir Lietuvoje sėkmingai vykdo mokymus ir kitas bandomasias veiklas savo šalių mokyklose, siekdami padėti mokytojams ir 

mokiniams priimti naujai atvykusius migrantų ir pabėgėlių vaikus savo klasėse.   

MOKYTOJŲ MOKY MAI   

Projekto metu surengtuose internetiniuose ir 

tiesioginiuose mokymuose dalyvavo daugiau kaip 350 

mokytojų iš visų šalių partnerių. Dalyviai buvo supažindinti 

su PASAŽAS projekto internetiniu kursu "Kaip priimti 

migrantų ir pabėgėlių vaikus savo mokykloje", kuriuo 

siekiama skatinti įtraukią mokymosi ir kokybišką ugdymo 

aplinką naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams. 

Internetinis kursas yra laisvai pasiekiamas internetinėje 

platformoje (Moodle) projekto  interneto svetainėje.   

“MENTORYSTĖS IR  VAIDMENŲ MODELIŲ" 

PROGRAMA  

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. mokytojai, dalyvavę gebėjimų 

stiprinimo mokymuose, savo mokyklose pradėjo 

įgyvendinti PASAŽAS projekto bandomąją programą 

"Mentorystė ir vaidmenų modeliai". Bandomoji programa 

buvo pristatyta daugiau nei 60 pradinių ir vidurinių 

mokyklų, surengus keletą praktinių užsiėmimų, kuriuose 

dalyvavo mokiniai ir mokytojai. Praktinių užsiėmimų tikslas 

buvo pradėti pagrindinį programos etapą, kurio metu 

vietos mokyklų mokiniai ėmėsi savo bendraklasių migrantų 

ir pabėgėlių "mentorių" 

vaidmens, teikdami 

patarimus ir paramą 

jiems integruojantis į 

mokyklą.  

Apsilankykite projekto 

svetainės naujienų 

skyriuje ir sužinokite 

daugiau apie sėkmės 

istorijas ir patirtį, įgytą 

vykdant bandomąją 

veiklą partnerių šalyse.  

 Graikijos pradinės mokyklos pirmos klasės 

mokiniai, kurie dar nemoka skaityti ir rašyti, 

išreiškia save piešdami pasakojimus "su 

skaičiais ir vaizdais", šokdami ir klausydamiesi 

įvairių šalių pasakų. 

https://passageproject.eu/
https://passageproject.eu/news/
https://passageproject.eu/news/


 

 
2 

Priemonių rinkinys mokyklų vadovams ir mokytojams

Kartu su gebėjimų stiprinimu ir bandomąja veikla projekto vykdytojai taip pat 

rengė ir kitas mokytojams ir mokyklų vadovams skirtas priemones. Tuo tikslu 

buvo sukurtas priemonių rinkiys “Kaip sukurti ir išlaikyti kultūriškai jautrią 

ir įtraukią mokyklos sistemą, skatinančią ugdomąją integraciją”.  Jis buvo 

sukurtas siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams tobulinti socialinės 

įtraukties švietimo srityje žinias. Jis bus ypač naudingas specialistams, 

dirbantiems švietimo įstaigose, kuriose priimami naujai atvykę mokiniai iš 

trečiųjų šalių ir siekiama labiau į vaiką orientuoto požiūrio, kartu atsižvelgiant į 

svarbiausius vaiko interesus. Priemonių rinkinį netrukus bus galima rasti anglų 

ir partnerių nacionalinėmis kalbomis (slovėnų, graikų, italų, portugalų, lietuvių) 

projekto interneto svetainės  priemonių skyriuje.  

 

Rekomendacijos švietimo 

politikos formuotojams  

Paskutinis žingsnis baigiantis projektui – parengtas 

Politikos rekomendacijų dokumentas, remiantis PASAŽAS 

projekto įgyvendinimo patirtimi, tyrimais  ir rezultatų 

vertinimu. Jame pateikiamos rekomendacijos visų lygių 

politikos formuotojams. Šio dokumento tikslas - padėti 

aukšto lygio ir mokyklų lygmens politikos formuotojams 

pritaikyti politiką ir metodus, kuriais siekiama užtikrinti 

veiksmingą pedagoginę integraciją nuo priėmimo iki 

ugdymo. Švietimo politikos rekomendacijų dokumentas, 

kuriame pateikiama geriausia pedagoginės integracijos 

pradinėje ir vidurinėje mokykloje praktika, atsispindės 

nacionalinėje, regioninėje ir Europos politikoje bei 

direktyvose. Daugiau apie projekto PASAŽAS politikos 

rekomendacijas skaitykite  čia projekto svetainėje.  

 

Projekto partneriai 

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir 

peržiūrėkite bei atsisiųskite medžiagą, kurią 

PASAŽAS projekto partneriai parengė 

projekto metu, ir sekite mus socialinėse 

medijose, kad sužinotumėte daugiau 

naujienų: 

 

    

https://www.lu-ptuj.si/about-us
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
http://www.cesie.org
https://symplexis.eu/
https://csicy.com/
https://casadoprofessor.pt/
http://karjeroscentras.eu
https://passageproject.eu/resources/
https://passageproject.eu/resources/
http://passageproject.eu/
https://www.facebook.com/passageEUproject
https://twitter.com/passage_project
https://www.linkedin.com/showcase/passage-project
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